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คู่มือ

นําเที�ยว
Echizen Kaga
คูมือนําเที่ยวใน 1 วัน
จากคานาซาวะอยางละเอียดที่บอกตั้งแตการเดินทาง
ในทองถิ่นไปจนถึงวิธีเที่ยวชมแตละสถานที่
白山市

Model
course

A

บอนํ้ารอนรวมเกาโคโซยุ (ยามาชิโระออนเซ็น)

เดินเที่ยว 3 เมืองออนเซ็นใน 1 วัน
ไปทองเที่ยวสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุนที่เมืองออนเซ็น 3 แหง
ซึ่งตางมีสเนหเฉพาะตัวและมีประวัติยาวนานถึง 1,300 ป
อยางยามานากะออนเซ็นที่อยูใกลชองเขาคาคุเซนเค

ชองเขาคาคุเซนเค (ยามานากะออนเซ็น)

ยามานากะออนเซ็น

เกกิเก็นบัง ฮานายากาตะ (คาตายามะซึออนเซ็น)

พาเฟตคางะ

อาชิยุ (อาวาระออนเซ็น)

ปราสาทมารุโอกะ

Model
course

B

กิจกรรมแตงชุดเปนไมโกะ (อาวาระออนเซ็น)

เที่ยวชมทิวทัศนอันงดงามของญี่ปุนใน 1 วัน
หนาผาหิน “โทจินโบ” เปนทิวทัศนของทะเลอันสวยงามที่โดดเดนของญี่ปุน
ทริปหรูหราที่คุณจะไดชมความงามของรูปทรงทางธรรมชาติที่เกิดจากการทับซอนของหินรูปรางแปลกตา
ทั้งยังดื่มดํ่ากับออนเซ็นและอาหารเลิศรส และชมปราสาทญี่ปุนไปพรอมๆ กันได

หนาผาหินโทจินโบ

ไคเซ็นดง (ขาวหนาอาหารทะเล)

Model
course

C

สถานีคัตสึยามะ รถไฟเอจิเซ็น

สัมผัสกับ ZEN (นิกายเซ็น) และไดโนเสารใน 1 วัน
ทริปเที่ยวแหลงทองเที่ยว 2 แหงอันเปนความภาคภูมใิ จของจังหวัดฟุคุอิ
วัดไดฮอนซัง “เอเฮจิ” ที่เผยแผนิกายเซ็นของญี่ปุน และ
“พิพิธภัณฑไดโนเสารจังหวัดฟุคุอิ” ที่โดงดังระดับโลกภายใตธีมไดโนเสาร

วัดไดฮอนซังเอเฮจิ

เอเฮจิมงเซ็น อาหารมังสวิรัติ

พิพิธภัณฑไดโนเสารจังหวัดฟุคุอิ

KAGA route
map
IZEN
H
EC

เปนประโยชน
กับการทองเที่ยว

“แคนบัส” รถบัสทองเที่ยวรอบๆ คางะ

แผนที�รถบัส
แบบเข้าใจได้ง่าย

สถานี JR คานาซาวะ

รถบัสทองเทีย่ วในเมืองบอนํา้ พุรอ นคางะออนเซ็นทีค่ ณ
ุ สามารถใชขนึ้ ลงไดอยางอิสระ (ยามานากะ
ออนเซ็น/ยามาชิโระออนเซ็น/คาตายามะซึออนเซ็น)

Echizen Kaga
N

พิพิธภัณฑ
วิทยาศาสตรหิมะ
นาคายะอุคิจิโร

สายยามะมาวาริ <ออกจากสถานี JR คางะออนเซ็น>
9.00 น., 10.40 น., 11.20 น., 12.25 น., 14.10 น., 14.35 น., 16.20 น.,
สายอุมิมาวาริ <ออกจากสถานี JR คางะออนเซ็น>
8.40 น., 9.10 น., 10.50 น., 12.40 น., 13.15 น., 14.20 น., 15.40 น.,
• ใหบริการทุกวัน • สายยามะมาวาริ/สายอุมิมาวาริ แตละสายมี 7 รอบ • ไมตองจองลวงหนา
<คาโดยสาร>
ตั๋ว 1 วัน : ผูใหญ 1,100 เยน
ตั๋ว 2 วัน : ผูใหญ 1,300 เยน *เด็ก (นักเรียนประถม) ครึ่งราคา, เด็กเล็ก ฟรี
■ ติดตอสอบถาม
บริษัท มาจิซึคุริคางะ (จํากัด) TEL.0761-72-7777

สถานีรถไฟ JR คางะออนเซ็น
หมายเลข 1
จุดจอดรถบัสแคนบัส

คางะฟรุตแลนด

รถบัสประจําทาง
ออกจาก “สถานี JR อาวาระออนเซ็น” → “สถานีอาวาระยุโนะมาจิ” ไปถึง “โทจินโบ”
7:40 → 7:56 → 8:20
8:40 → 8:56 → 9:20
9:40 → 9:56 → 10:23
10:10 → 10:26 → 10:53
10:40 → 10:56 → 11:23
11:10 → 11:26 → 11:53
11:40 → 11:56 → 12:23
12:10 → 12:26 → 12:53

12:40 → 12:56 → 13:23
13:10 → 13:26 → 13:53
13:40 → 13:56 → 14:23
14:10 → 14:26 → 14:53
14:40 → 14:56 → 15:23
15:10 → 15:26 → 15:53
15:40 → 15:56 → 16:23
16:40 → 16:56 → 17:20
18:10 → 18:26 → 18:50

ออกจาก “สถานีอาวาระยุโนะมาจิ”
ไปถึง “สถานี JR อาวาระออนเซ็น”
9:30 → 10:28
11:00 → 11:58
14:00 → 14:58

• ใหบริการวันเสาร วันอาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ
(งดใหบริการในชวงวันหยุดปใหม) • 5 เที่ยวตอวัน •ไมตองจองลวงหนา
<คาโดยสาร>
คาโดยสารตอเที่ยว : ผูใหญ (มัธยมตนขึ้นไป) 200 เยน, เด็ก (นักเรียน
ประถม) 100 เยน
■ ติดตอสอบถาม
ศูนยใหบริการขอมูลการทองเที่ยวเมืองอาวาระ TEL.0776-73-2290
พิพิธภัณฑสัตวนํ้าเอจิเซ็นมัตสึชิมะ

13:24 → 13:53 → 14:07
13:54 → 14:23 → 14:37
14:24 → 14:53 → 15:07
14:54 → 15:23 → 15:37
15:24 → 15:53 → 16:07
15:54 → 16:23 → 16:37
16:24 → 16:53 → 17:07
17:21 → 17:50 → 18:06
18:21 → 18:50 → 19:06

สวนดอกไอริส
ริมทะเลสาบคิตางาตะ

ประมาณ 15 นาที

ประมาณ
10 นาที

หมายเลขจุดจอดรถบัสแคนบัส
3

สถานีทาเรือมิคุนิ

พิพิธภัณฑสวนปาแหงการสรางสรรค
คานาซึโซซาคุโนะโมริ

ประมาณ 12 นาที

สถานี
JR อาวาระออนเซ็น

• ตั๋วฟรีพาส 2 วัน หนาผาหินโทจินโบ

<คาบริการ>
ผูใหญ (มัธยมตนขึ้นไป) 2,300 เยน
เด็ก (นักเรียนประถม) 1,150 เยน
<จุดจําหนาย>
บัสทิกเก็ตเซ็นเตอรทางออกตะวันออกของสถานีฟุคุอิ, จุดบริการ
ขอมูลการทองเที่ยวสถานีอาวาระออนเซ็น, สํานักงานสาขาซากาอิ
และสถานีอาวาระยุโนะมาจิ รถไฟเอจิเซ็น
ติดตอสอบถาม
บริษัท รถบัสเคฟุคุ จํากัด TEL.0776-57-7700
สํานักงานสาขาซากาอิ TEL.0776-77-2046
■

ประมาณ 20 นาที

• ใหบริการทุกวัน • มีรถ 1-3 เที่ยวตอชั่วโมง
<คาโดยสาร> เริ่มตน 150 เยน

• รถไฟเอจิเซ็น ตั๋วฟรีพาส 1 วัน

ขึ้นรถไฟเอจิเซ็นทุกสายไดไมจํากัด!
<คาบริการ>
ผูใหญ (มัธยมตนขึ้นไป) 1,000 เยน
เด็ก (นักเรียนประถม) 500 เยน
<จุดจําหนาย>
ทุกสถานีของรถไฟเอจิเซ็น
ที่มีพนักงานประจําหรือบนรถไฟ
■ ติดตอสอบถาม
บริษัท เอจิเซ็นเท็ตสึโด จํากัด TEL.0120-840-508

าระ
สายมิคุนิอาว

เหมาะกับการเที่ยวบริเวณหนาผาหินโทจินโบและวัดเอเฮจิ!

87

มี 2 สายไดแกสายมิคุนิอาวาระ (ฟุคุอิ-มิคุนิมินาโตะ)
และสายคัตสึยามะเอเฮจิ (ฟุคุอิ-คัตสึยามะ)

9:15 →→ 9:30 →→ 9:50 →→ 10:10 →→ 10:25
11:35 →→ 11：50 →→ 12：10 →→ 12:30 →→ 12：45
14:50 →→ 15：05 →→ 15：25 →→ 15:45 →→ 16：00

คางะ ยุโนะซาโตะ ทคคิว (สายออนเซ็นทคคิว)
เอเฮจิโอเดคาเคโก
รถบัสวิ่งตรงไปยังอาวาระออนเซ็น/เอเฮจิ/ปราสาทมารุโอกะ

<รอบไป> ออกจากคาตายามะซึออนเซ็นโซยุ 9.02 น., ออกจากสถานี JR คางะออนเซ็น 9.15
น. , ออกจากยามาชิโระออนเซ็นโซยุ/โคโซยุ 9.28 น., ออกจากยามานากาซะ 9.42 น., ถึงเอเฮจิ
อิโนะอุเอะ 10.30 น.
<รอบกลับ> ออกจากเอเฮจิ อิโนะอุเอะ 13.10 น., ออกจากยามานากาซะ 13.59 น., ออกจากยา
มาชิโระออนเซ็นโซยุ/โคโซยุ 14.12 น., ถึงคาตายามะซึออนเซ็นโซยุ 14.38 น.
* ทั้งขาไปและกลับรถอาจมีการจอดที่ปายอื่น
• ใหบริการทุกวัน • ไปกลับใน 1 รอบตอวัน • ใหสิทธิ์แกผูจองลวงหนากอน
<คาเดินทางเที่ยวเดียว>
• คาตายามะซึออนเซ็น/สถานี JR คางะออนเซ็น→ เอเฮจิ : ผูใหญ 1,000 เยน
• ยามาชิโระออนเซ็น→ เอเฮจิ : ผูใหญ 900 เยน
• ยามานากะออนเซ็น→ เอเฮจิ : ผูใหญ 800 เยน
*ตํ่ากวานักเรียนประถมฟรี แตตองจองลวงหนา
■ ติดตอสอบถาม
ศูนยใหบริการขอมูลการทองเที่ยวเมืองคางะ KAGA ทาบิ มาจิเน็ต TEL.0761-72-6678

13：35 →→ 13：50 →→ 14：10 →→ 14:30 →→ 14：45
17：00 →→ 17：15 →→ 17：35 →→ 17:55 →→ 18：10

ประมาณ 50 นาที

ปราสาทมารุโอกะ

รถบัสวิ่งตรงไปยังพิพิธภัณฑไดโนเสาร
วิ่งตรงจากสถานีคัตสึยามะ รถไฟเอจิเซ็นไปยังพิพิธภัณฑไดโนเสาร

รถบัสนําเที่ยวอาวาระกุรุตโตะ
เอเฮจิไลนเนอร
กุรุริน คอมมิวนิตี้บัสเมืองคัตสึยามะ
รถบัสวิ่งตรงไปยังพิพิธภัณฑไดโนเสาร
เคียวริวบัส ไดนากอน รถบัสทองเที่ยวภายในเมืองคัตสึยามะ
รถไฟเอจิเซ็น
รถบัสเคฟุคุ สายโทจินโบ

84 85

รถบัสเคฟุคุ สายอาวาระมารุโอกะเอเฮจิ 87
รถบัสเคฟุคุ สายเอเฮจิ 88
รถบัสเคฟุคุ สายมารุโอกะ 31 32
*ขอมูลปจจุบัน ณ เดือนตุลาคม 2019

31 32

เอเฮจิไลนเนอร

<ออกจากสถานีคัตสึยามะ> 9.05 น., 9.33 น., 10.00 น., 11.00 น., 11.30 น., 12.30 น., 13.00
น., 14.00 น., 14.30 น., 15.00 น., 15.30 น., 16.00 น., 16.30 น.
<ออกจากพิพธิ ภัณฑไดโนเสาร> 9.17 น., 9.45 น., 10.13 น., 11.13 น., 11.43 น., 12.43 น.,
13.13 น., 14.13 น., 14.43 น., 15.13 น., 15.43 น., 16.13 น., 16.43 น., 17.13 น., 17.43 น.
• ใหบริการทุกวันที่พิพิธภัณฑไดโนเสารเปดใหบริการ • ไปกลับ 15 รอบตอวัน • ไมตองจองลวงหนา
<คาเดินทางเที่ยวเดียว> ผูใหญ 300 เยน, เด็ก 200 เยน
อาคารตุกตาไมไผเอจิเซ็นทาเคะนินเกียวโนะซาโตะ

กุรุริน คอมมิวนิตี้บัสเมืองคัตสึยามะ

สถานีเอเฮจิกุจิ

รถบัสที่วิ่งตรงจากทางออกตะวันออก (ฮิกาชิกุจิ) ของ
สถานีฟุคุอิไปยังวัดไดฮอนซังเอเฮจิ

<ออกจากทางออกตะวันออก สถานีฟุคุอิ> 8.45 น., 9.20 น. ,
10.00 น., 10.50 น., 11.50 น., 12.55 น., 13.50 น., 14.50 น.
<ออกจากปายขึ้นรถเอเฮจิบัส> 9.20 น. , 10.40 น., 11.30 น.,
12.30 น., 13.30 น., 14.30 น., 15.30 น., 16.20 น.
ใหบริการเฉพาะวันเสาร วันอาทิตย วันหยุดนักขัตฤกษ และ
ชวงวันหยุดปใหม (30 ธ.ค.-3 ม.ค.)
• ใหบริการทุกวัน • 1 วันมี 7 รอบ (วันเสาร วันอาทิตย วันหยุด
นักขัตฤกษ และชวงวันหยุดปใหม 8 รอบ)
• ไมตองจองลวงหนา
<คาเดินทางเที่ยวเดียว>
• ระหวางฟุคุอิ/วัดเอเฮจิ : ผูใหญ 750 เยน, เด็ก 380 เยน
■ ติดตอสอบถาม
• ติดตอสอบถามตารางเวลาและคาโดยสาร
บริษัท รถบัสเคฟุคุ จํากัด สํานักงานใหญ
TEL.0776-57-7700 *เฉพาะวันธรรมดา
• ติดตอสอบถามสภาพการเดินรถและของหาย
บริษัท เคฟุคุลิมูซีนบัส จํากัด สํานักงานสาขามารุโอกะ
TEL.0776-66-2800

พิพิธภัณฑไดโนเสารจังหวัดฟุคุอิ

อกะ

ีมัตสึโ

สถาน

มิจิโนะเอคิ•
เอเฮจิออนเซ็น “เซ็นโนะซาโตะ”

เอโบคัง

ิเซ็น
ไฟเอจ

รถ

สถานี JR ฟุคุอิ

ยามานากะ 1 ยามานากะ 2

วิ่งตรงจากเมืองบอนํ้าพุรอนคางะออนเซ็น
(คาตายามะซึออนเซ็น/ยามาชิโระออนเซ็น/ยามานากะออนเซ็น) ไปยังวัดไดฮอนซังเอเฮจิ

ออกจาก “วัดเอเฮจิ” → “สถานีเอเฮจิกุจิ” → “ปราสาทมารุโอกะ” → “สถานี JR อาวาระออนเซ็น” ไปถึง “สถานีอาวาระยุโนะมาจิ”
10:40 →→ ไมหยุดจอด →→ ไมหยุดจอด →→ ไมหยุดจอด →→ 11:30

ประมาณ 20 นาที

“แคนบัส” รถบัสทองเที่ยวรอบๆ คางะ

หมายเลขจุดจอดรถบัสแคนบัส

เอเฮจิโอเดคาเคโก

รถไฟเอจิเซ็น

• ตั๋วฟรีพาส 2 วัน เอเฮจิ/หนาผาหินโทจินโบ

รถไฟเอจิเซ็น

ยามานากะออนเซ็น
ชองเขาคาคุเซนเค

• ใหบริการวันเสาร วันอาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ (งดใหบริการในชวงวันปใหม)
• ไปกลับ 3 รอบใน 1 วัน • ใหสิทธิ์แกผูจองลวงหนากอน
<คาเดินทางเที่ยวเดียว>
• ไปกลับระหวางสถานีอาวาระยุโนะมาจิ/สถานี JR อาวาระออนเซ็น กับวัดเอเฮจิ : ผูใหญ 800 เยน, นักเรียนประถม 400 เยน
• ไปกลับระหวางสถานีอาวาระยุโนะมาจิ/สถานี JR อาวาระออนเซ็น กับปราสาทมารุโอกะ : ผูใหญ 400 เยน, นักเรียนประถม 200 เยน
• ไปกลับระหวางปราสาทมารุโอกะ กับวัดเอเฮจิ : ผูใหญ 400 เยน, นักเรียนประถม 200 เยน
• ไปกลับระหวางปราสาทมารุโอกะ กับสถานีเอเฮจิกุจิ, ไปกลับระหวางสถานีเอเฮจิกุจิ กับวัดเอเฮจิ : ผูใหญ 200 เยน, นักเรียนประถม 100 เยน
■ ติดตอสอบถาม
บริษัท รถบัสเคฟุคุ จํากัด TEL.0776-57-7700

เหมาะกับการเที่ยวบริเวณหนาผาหินโทจินโบ!

<คาบริการ>
ผูใหญ (มัธยมตนขึ้นไป) 1,200 เยน
เด็ก (นักเรียนประถม) 600 เยน
<จุดจําหนาย>
จุดบริการขอมูลการทองเทีย่ วสถานีอาวาระออนเซ็น , สํานักงานสาขา
ซากาอิ, สถานีอาวาระยุโนะมาจิ รถไฟเอจิเซ็น

ประมาณ 15 นาที

ออกจาก “สถานีอาวาระยุโนะมาจิ” → “สถานี JR อาวาระออนเซ็น” → “ปราสาทมารุโอกะ” → “สถานีเอเฮจิกุจิ” ไปถึง “วัดเอเฮจิ”

ประมาณ 5 นาที
อาคารคานาซึฮอนจิน
IKOSSA

สถานีอาวาระยุโนะมาจิ

*สีสมเฉพาะวันธรรมดา และสีชมพูเฉพาะวันเสาร วันอาทิตย
และวันหยุดนักขัตฤกษ

ยามาชิโระออนเซ็น

วิ่งตรงจากอาวาระออนเซ็นไปยังปราสาทมารุโอกะและวัดไดฮอนซังเอเฮจิ

สถานี JR โฮโซโรงิ

ประมาณ 15 นาที

6

รถบัสวิ่งตรงไปยังอาวาระออนเซ็น/วัดเอเฮจิ/ปราสาทมารุโอกะ

อาวาระออนเซ็น

ถนนมิคุนิมินามิคิตะมาเอะ

5

ประมาณ 15 นาที

ประมาณ 11 นาที

ประมาณ 7 นาที

84 85

4

ประมาณ 13 นาที

คิราระโนะโอกะ

หนาผาหินโทจินโบ

สา
ยย
าม
ะม
าวา
ริ

หมายเลขจุดจอดรถบัสแคนบัส 14

อาคารเขตแดนจังหวัดเอจิเซ็นคางะ
รองรอยที่พํานักของพระสงฆ โยชิซากิ โกโบ

12:30 → 13:28
15:30 → 16:28

ออกจาก “โทจินโบ” → “สถานีอาวาระยุโนะมาจิ” ไปถึง “สถานี JR อาวาระออนเซ็น”
8:11 → 8:40 → 8:56
8:41 → 9:10 → 9:26
9:54 → 10:23 → 10:37
10:24 → 10:53 → 11:07
10:54 → 11:23 → 11:37
11:24 → 11:53 → 12:07
11:54 → 12:23 → 12:37
12:24 → 12:53 → 13:07
12:54 → 13:23 → 13:37

ยานยามาโนะชิตะจิอินกุน

ออกจาก “สถานี JR อาวาระออนเซ็น”
ไปถึง “สถานีอาวาระยุโนะมาจิ”

ประมาณ 15 นาที

าริ
ุมิมาว
สายอ

วิง่ ตรงจากสถานีคานาซาวะ/สวนเค็นโรคุเอ็นไปยังเมืองบอนํา้ พุรอ นคางะออนเซ็น (ค
าตายามะซึออนเซ็น/ยามาชิโระออนเซ็น/ยามานากะออนเซ็น)
<ออกจากทางออกตะวันตก สถานีคานาซาวะ> 11.50 น., 16.15 น.
<ออกจากยามานากะออนเซ็นคิคุโนะยุมาเอะ> 9.10 น., 13.50 น.
• ใหบริการทุกวัน • ไป-กลับ 2 รอบตอวัน • ไมตองจองลวงหนา
<คาเดินทางเที่ยวเดียว>
• ถึงคาตายามะซึออนเซ็น : ผูใหญ 1,160 เยน, เด็ก 600 เยน
• ถึงยามาชิโระออนเซ็น : ผูใหญ 1,260 เยน, เด็ก 650 เยน
• ถึงยามานากะออนเซ็น : ผูใหญ 1,370 เยน, เด็ก 700 เยน
<คาโดยสารไปกลับ>
• ถึงคาตายามะซึออนเซ็น : ผูใหญ 2,090 เยน, เด็ก 1,080 เยน
• ถึงยามาชิโระออนเซ็น : ผูใหญ 2,270 เยน, เด็ก 1,170 เยน
• ถึงยามานากะออนเซ็น : ผูใหญ 2,470 เยน, เด็ก 1,270 เยน
■ ติดตอสอบถาม
โฮคุริคุเท็ตสึโด เทเลโฟนเซอรวิสเซ็นเตอร
TEL.076-237-5115 (8.00 -19.00 น. ไมมีวันหยุด)
บริษัทผูใหบริการ/คางะออนเซ็นบัส TEL. 0761-77-3080

25 26 26a 27

ประมาณ 15 นาที

รถบัสตระเวนรอบๆ สถานที่ทองเที่ยวในเมืองอาวาระ
84 85

หมายเลข
ประมาณ 40 นาที
จุดจอดรถบัสแคนบัส

คาตายามะซึออนเซ็น

พิพิธภัณฑเรือคิตะมาเอะบุเนะโนะซาโตะ

รถบัสนําเที่ยวอาวาระกุรุตโตะ
รถบัสเคฟุคุ สายโทจินโบ

คางะ ยุโนะซาโตะ ทคคิว (สายออนเซ็นทคคิว)

ทาอากาศยานโคมัตสึ

ิ
เอเฮจ

สถาน

ึยามะ

ัตส
สายค

ประมาณ 15 นาที

ีซันโน

ประมาณ 15 นาที

<ออกจากสถานีคัตสึยามะ> 8.03 น. (หยุดใหบริการวันอาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษ), 9.33 น.,
10.23 น., 11.53 น., 13.23 น., 15.53 น., 16.53 น.
<ออกจากพิพิธภัณฑไดโนเสาร> 8.17 น. (หยุดใหบริการวันอาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษ),
9.47 น., 10.37 น., 12.07 น., 13.37 น., 16.07 น., 17.07 น.
• ใหบริการทุกวัน •ไป-กลับ 7 รอบตอวัน (วันอาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษมี 6 รอบ) •ไมตองจองลวงหนา
<คาเดินทางเที่ยวเดียว> ผูใหญ 300 เยน, เด็ก 200 เยน

อาคารพิพิธภัณฑสิ่งทอฮาตายะคิเน็นคัง
ยูเมะโอเระคัตสึยามะ

88

ประมาณ 30 นา
ที

หลวงพอโตเอจิเซ็นไดบุทสึ

ถนนหนาประตูเอเฮจิมง

ตนสายอยูที่สถานีคัตสึยามะ รถไฟเอจิเซ็น และวิ่งภายในตัวเมืองคัตสึยามะ
โดยแบงเสนทางวิ่งออกเปน 2 สาย

วัดไดฮอนซังเอเฮจิ

สถานีคัตสึยามะ
ศาลเจาวัดเฮเซ็นจิฮาคุซัง

“เคียวริวบัส ไดนากอน” รถบัสนําเที่ยวภายในเมืองคัตสึยามะ
รถบัสนําเที่ยวในตัวเมืองผานจุดทองเที่ยวตางๆ ในเมืองคัตสึยามะ

<ออกจากสถานีคัตสึยามะ> 9.51 น., 11.51 น., 14.51 น.
<ออกจากพิพิธภัณฑไดโนเสาร> 10.26 น., 12.26 น., 15.52 น.
• สถานที่ทองเที่ยวที่จอดใหขึ้นลง : ยูเมะโอเระคัตสึยามะ, หลวงพอโตเอจิเซ็นไดบุทสึ,
วัดเฮเซ็นจิฮาคุซัง, คาเก็ตสึโร รานอาหารที่ปรุงจากผักตามฤดูกาล
• ใหบริการวันเสาร วันอาทิตย วันหยุดนักขัตฤกษ และบางชวงในวันหยุดฤดูรอน
*ชวงฤดูหนาว (เดือน ธ.ค.-กลางเดือน มี.ค.) งดใหบริการ • ไมตองจองลวงหนา

<คาเดินทางเที่ยวเดียว> ผูใหญ 300 เยน, เด็ก 200 เยน
ติดตอสอบถาม
ไดฟุคุโคซือ (จํากัด) TEL.0779-88-1331
■

ทัวรใน 1 วัน
จากสถานี JR คานาซาวะ
Model
course

A

เดินทางจากสถานีคานาซาวะสู Echizen Kaga ซึ่งยังคงกลิ่นอายวัฒนธรรมญี่ปุนใหคุณไดสัมผัส
ใน 1 วันนี้คุณจะพบกับญี่ปุนของแทไดที่นี่

เดินทองเที่ยวเมืองออนเซ็น
3 เมืองไดใน 1 วัน

ECHIZEN
KAGA

JR (ทคคิว-ดวนพิเศษ)
“แคนบัส” รถบัสทองเที่ยวรอบๆ คางะ
สายยามะมาวาริ
ประมาณ 45 นาที

สายยามะมาวาริ
ประมาณ 30 นาที

ประมาณ 25 นาที

สถานี
JR คานาซาวะ

↓

สายยามะมาวาริ
ประมาณ 15 นาที

สายอุมิมาวาริ
ประมาณ 60 นาที

(เปลี่ยนรถ)
สายอุมิมาวาริ
ประมาณ 20 นาที

สถานี
JR คางะออนเซ็น

สายโคมัตสึคูโค
ประมาณ 15 นาที

สถานี JR คางะออนเซ็น
ประมาณ 25 นาที

1 ยามานากะออนเซ็น/ชองเขาคาคุเซนเค

เมืองออนเซ็นในหุบเขาทีป่ กคลุมไปดวยสีเขียวเปดใหบริการมานานกวา 1,300 ป เสนทางยุเงะไคโดจะมีแกลลอรี่
และรานอาหารตัง้ อยูเ รียงราย ซึง่ คุณสามารถเดินชมเมืองไปดวยได อีกทัง้ “ชองเขาคาคุเซนเค”
ชองเขาอันงดงามชือ่ ดังทีย่ งิ่ ใหญทสี่ ดุ ในแถบโฮคุรคิ นุ มี้ ที างเดินยาวถึง 1.3 กิโลเมตรใหคณ
ุ ไดเดินชมวิว
ในแตละฤดูกาล มาดืม่ ดํา่ กับการเดินชมสะพานและเพลิดเพลินไปกับหินรูปรางแปลกตาทีต่ งั้ เรียงราย ในชวง
เดือน เม.ย.-ต.ค. สามารถลิม้ รสชาและขนมหวานทีร่ มิ นํา้ ไดอกี ดวย
ยามานากะออนเซ็น เมืองคางะ จังหวัดอิชิคาวะ/
TEL.0761-78-0330 (สมาคมการทองเที่ยวยามานากะออนเซ็น)

Model
course

B

ชมทิวทัศนอันงดงามของญี่ปุนใน 1 วัน
ประมาณ 35 นาที

JR (ทคคิว-ดวนพิเศษ)

2 ยามาชิโระออนเซ็น

ดินแดนบอนํ้ารอนแหงนี้ กลาวกันวาปรมาจารยสงฆเกียวคิเปนผูคนพบในป 725 ที่บริเวณ
ใจกลางเมืองที่ถูกเรียกขานวายุโนะกาวะแหงนี้มีบอนํ้ารอนสาธารณะอยู 2 บอดวยกันคือ “โซยุ (บ
อนํ้ารอนรวม)” ซึ่งเปนบอที่สรางขึ้นมาใหมและ “โคโซยุ (บอนํ้ารอนรวมเกา)” ซึ่งเปนบอนํ้ารอนรวม
ในสมัยเมจิที่ไดรับการปรับปรุงและเปดใหบริการใหมนั่นเอง
ยามานากะออนเซ็น เมืองคางะ จังหวัดอิชิคาวะ/
TEL.0761-77-1144 (สมาคมการทองเที่ยวยามานากะออนเซ็น)

รถบัสเคฟุคุ สายโทจินโบ 84 85 84 85
รถบัสเคฟุคุ สายมารุโอกะ 31 32 31 32
รถบัสวิ่งตรงไปยังอาวาระออนเซ็น/เอเฮจิ/ปราสาทมารุโอกะ

ในปจจุบันหมูวัดวาอารามบริเวณเชิงเขาไดโชจินี้มีวัด 7 แหง
และศาลเจาอีก 1 แหงใหคุณไดเพลิดเพลินกับการเดินเลน
ชมวัดและศาลเจา วัดเซ็นโชจิแหงนิกายโซโตก็เปนที่รูจัก
ในฐานะวัดที่มัตสึโอะ บะโช เคยมาเยือน
ที่วัดแหงนี้มีรูปจําลองอรหันตหารอยรูป
คือมีพระพุทธรูปประดิษฐานที่นี่ถึง 517 องคดวยกัน
ไดโชจิ เมืองคางะ จังหวัดอิชิคาวะ/
TEL.0761-72-6678 (KAGA ทาบิ มาจิเน็ต)

มีเรือนําเที่ยวดวยนะ!

ประมาณ 40 นาที

3 ยานยามาโนะชิตะจิอินกุน

4 คาตายามะซึออนเซ็น

สถานี JR คานาซาวะ

เมืองออนเซ็นที่ตั้งอยูริมชายฝงทะเลสาบชิบะยามากาตะซึ่งมอง
เห็นทิวทัศนของภูเขาฮาคุซังอันศักดิ์สิทธิ์ นํ้ารอนของที่นี่สามารถ
เก็บรักษาอุณหภูมิไดดี ทําใหเย็นไดยาก มีคุณสมบัติในการรักษา
อาการไวตอความเย็นที่พบมากในกลุมสตรี ใหคุณสามารถ
เพลิดเพลินกับบอนํ้ารอนไปพรอมกับการชมทิวทัศนของผืน
ทะเลสาบที่งดงามที่กลาวกันวาใน 1 วันจะเปลี่ยนสีไดถึง 7 เฉดสี
คาตายามะซึออนเซ็น เมืองคางะ จังหวัดอิชิคาวะ/
TEL.0761-74-1133 (คาตายามะซึออนเซ็นอินฟอรเมชันเซ็นเตอร)

ยานรานแผงลอย “ตรอกยุเคะมุริโยโกโจ”

ประมาณ 30 นาที

ประมาณ 35 นาที

ประมาณ 45 นาที

สถานี
JR อาวาระออนเซ็น

สถานี
JR คานาซาวะ

สถานี JR ฟุคุอิ

1 หนาผาหินโทจินโบ

ประมาณ 45 นาที

ที่นี่เปนสถานที่ทองเที่ยวขึ้นชื่อที่โดดเดนที่สุดของภูมิภาคโฮคุริคุซึ่งไดรับ
การขึ้นทะเบียนเปนอนุสรณสถานทางธรรมชาติของประเทศญี่ปุน ทัศนียภาพ
ของที่นี่สรางมาจากคลื่นลมแรงของทะเลญี่ปุนที่ปะทะเขากับผาหิน
เปนระยะเวลานาน ทําใหเกิดเปนหนาผาที่ประกอบขึ้นดวยหินที่รูปทรง
เหมือนแทงเสาขนาดยักษซึ่งทอดยาวกวา 1 กิโลเมตรตลอดแนวฝงหนาผา
ที่นี่ยังมีความงามของทัศนียภาพอันหลากหลายใหไดชื่นชม ทั้งภาพทองฟา
และทองทะเลสีครามในวันที่ทองฟาแจมใส ภาพพระอาทิตยอัสดง
ที่ทะเลญี่ปุนซึ่งจะยอมพื้นที่ในบริเวณรอบๆ ใหเปนสีแดงคลํ้า
หรือทัศนียภาพกลางฤดูหนาวที่มีหิมะโปรยปรายลงสูผืนทะเล เปนตน

2 อาวาระออนเซ็น

โทจินโบ มิคุนิโจ เมืองซากาอิ จังหวัดฟุคุอิ/
TEL.0776-82-5515 (สมาคมการทองเที่ยวมิคุนิ เมืองซากาอิ)

Model
course

C

สัมผัสกับ ZEN
และไดโนเสารใน 1 วัน

JR (ทคคิว-ดวนพิเศษ)

รถบัสวิ่งตรงไปยังอาวาระออนเซ็น/เอเฮจิ/ปราสาทมารุโอกะ

รถไฟเอจิเซ็น

รถบัสเคฟุคุ สายอาวาระมารุโอกะเอเฮจิ 87
รถบัสเคฟุคุ สายเอเฮจิ 88

สถานี
JR คานาซาวะ

3 ปราสาทมารุโอกะ

ที่นี่คือเมืองบอนํ้ารอนที่ดีที่สุดแหงหนึ่งของจังหวัดฟุคุอิ เปดใหบริการมาตั้งแตป 1883
มีตานํ้าถึง 74 จุดจึงทําใหคุณสมบัติของนํ้ารอนในแตละเรียวคังมีความแตกตางกัน ผูมาเยือนจะไดเพลิดเพลิน
ไปกับการแชตามบอนํ้ารอนตางๆ ของที่นไี่ ดอยางเต็มที่ และบอสปาเทาที่มีขนาดใหญที่สุดในภูมิภาคโฮคุริคุ
ของที่นี่ก็ไดรับความนิยมมากเชนกัน (ฟรี) นอกจากนี้ยานรานแผงลอยอยาง “ตรอกยุเคะมุริโยโกโจ” ก็เปนอีก
หนึ่งสถานที่ที่เราขอแนะนํา

ปราสาทแหงนีเ้ ปนปราสาททีช่ บิ าตะ คัตสึอเิ อะไดใหหลานชาย ชิบาตะ คัตสึโท
โยะเปนผูส รางขึน้ ตามคําสัง่ ของโอดะ โนบุนากะในป 1576 ซึง่ ในบรรดา 12
หอคอยปราสาททีย่ งั คงหลงเหลืออยูจ นถึงปจจุบนั ของญีป่ นุ ปราสาทฮิรายามะ
มีรปู แบบการกอสรางทีเ่ กาแกทสี่ ดุ และไดรบั
การขึน้ ทะเบียนเปนสมบัตทิ างวัฒนธรรมทีส่ าํ คัญของญีป่ นุ อีกดวย

ออนเซ็นเมืองอาวาระ จังหวัดฟุคุอิ/
TEL.0776-77-1877 (ศูนยใหบริการขอมูลการทองเที่ยวอาวาระยุโนะมาจิ)

1-59 คาสึมิโจ มารุโอกะโจ เมืองซากาอิ จังหวัดฟุคุอิ/
TEL.0776-66-0303 (สํานักงานสวนสาธารณะคาสึมิงะโจ)

“กุรุริน” คอมมิวนิตี้บัสเมืองคัตสึยามะ
รถบัสวิ่งตรงไปยังพิพิธภัณฑไดโนเสาร
“เคียวริวบัส ไดนากอน” รถบัสทองเที่ยวภายในเมืองคัตสึยามะ

หนึ่งใน 3 พิพิธภัณฑไดโนเสารที่ใหญที่สุดในโลก
ประมาณ 15 นาที

ประมาณ 35 นาที

สถานี
JR คานาซาวะ

สถานี
JR อาวาระออนเซ็น

1 วัดไดฮอนซังเอเฮจิ

วัดไดฮอนซังแหงนิกายโซโตนี้สรางขึ้นโดยโดเกนในป 1244 เขตอารามมีพื้นที่
ถึง 100,000 สึโบะ (ประมาณ 331,000 ตร.ม.) แวดลอมไปดวยตนสนเกาแก
ที่กลาวกันวามีอายุถึง 700 ป แวดลอมไปดวยตนสนเกาแกที่กลาวกันวามีอายุ
ถึง 700 ป และ
มีอาคารทางศาสนานอยใหญตั้งเรียงรายอยูกวา 70 หลัง ในปจจุบัน
ที่นี่ก็เปนสถานที่ฝกปฏิบัติของสงฆผูฝกตนจากทั่วประเทศ สําหรับ
ผูเดินทางมาสักการะที่เปนบุคคลทั่วไปก็สามารถมาลองฝกปฏิบัติได
เชน การนั่งสมาธิหรือการคัดลอกพระสูตร
5-15 ชิฮิ โยชิดะกุนเอเฮจิโจ จังหวัดฟุคุอิ/
TEL.0776-63-3102

สถานีคัตสึยามะ

ประมาณ 15 นาที

ประมาณ 50 นาที

สถานีเอเฮจิกุจิ
ประมาณ 30 นาที

เดินเลนที่ถนนเอเฮจิมงเซ็น
ที่ถนนดานหนาวัดเอเฮจิ แมจะมีบรรยากาศที่เงียบสงบ
แตก็เปนสถานที่ทองเที่ยวสําคัญแหงหนึ่งที่มีรานอาหาร
และรานขายสินคาทีร่ ะลึกตั้งอยูเรียงราย ที่นี่ยังมีอาหาร
ขึ้นชื่อมากมายใหไดลองชิมไมวาจะเปน ขาวหนาซอสคัตสึดง
รวมทั้ง “เอเฮจิโซบะ” ขนมโกริเอคิดังโกะ และขนมดังโกะงา

ประมาณ 55 นาที

สถานีคัตสึยามะ

ประมาณ 15 นาที

2 พิพิธภัณฑไดโนเสารจังหวัดฟุคุอิ

มีหอ งจัดแสดงทรงโดม ทีห่ อ งโถงไดโนเสารมกี ารจัดแสดง
โครงกระดูกไดโนเสาร ฟอสซิล ตัวอยาง และภาพยนตรสามมิติ
ทีส่ รางภาพเสมือนจริงใหไดชม และในบรรดาสิง่ ทีจ่ ดั แสดงเหลานี้
สิง่ ทีจ่ ะพลาดไมไดคอื การชมโครงกระดูกทีข่ ดุ คนพบในสภาพเต็มตัว
ของฟุคอุ ซิ อรัสและฟุคอุ แิ รปเตอร นอกจากนีน้ ทิ รรศการเฉพาะ
ทางดานวิทยาศาสตรธรรมชาติเกีย่ วกับการวิวฒ
ั นาการของสิง่ มีชวี ติ
ในยุคโบราณและการกอกําเนิดทางธรณีวทิ ยาของโลก ฯลฯ
ก็นา สนใจเปนอยางยิง่ อีกทัง้ ยังมีกจิ กรรมทดลองขุดฟอสซิล
ซึง่ ก็เปนทีน่ ยิ มอยางสูง
51-11 มุโรโคะโจ เทระโอะ เมืองคัตสึยามะ จังหวัดฟุคุอิ/
TEL.0779-88-0001

สถานี JR ฟุคุอิ
ประมาณ 45 นาที

สถานี
JR คานาซาวะ
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